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HOE VERDER
een opinie

• Demografisch

• Doelgroep

• Maatschappelijk

• Financieel & regelgeving

• Inhoud behandeling en zorg

Perspectieven

• Meer ouderen

• Meer kwetsbare ouderen

• GRZ: MSR voor ouderen of principes uit MSR inzetten binnen 
revalidatie van deze doelgroep.

• GRZ en ELV HC: hetzelfde doel, andere intensiteit.

• Als GRZ geen eerste lijn is dan ELV HC toch ook niet?

Demografisch

• Kwetsbare ouderen met

• Complexe problematiek

• Dus niet: vitale ouderen of slecht belastbare multitraumatisee
50 -

Doelgroep

• Langer thuis wonen

• Participatie

• Zelfredzaamheid (met mantelzorg)

• Wat is (of gaat zijn) terugkeer naar huis

• Wat is "beter" : kosten tbv verzekeraar via ZVW (dus 
premiebetaler) of belastingbetaler (WLZ)

Maatschappelijk

• Intramuraal vs thuis

• Belastingbetaler vs verzekeringnemer

• Producten onvoldoende in onderlinge samenhang

• Triage (inhoud) vs productselectie (economisch)

• Zorg- en behandelgap tussen ELV/GRZ en ZZP9B

Financieel & regelgeving
WLZ vs ZVW
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• Criteria vanuit beleidsmakers minder door professionals

• Veel ontwikkeling binnen GRZ, te weinig geaggregeerd

• SO: geen medisch model, maar "functioneel model“!

• Te doen : richtlijnen /veldnormen ( zorgprogramma's) voor 
GRZ én ELV in onderlinge samenhang

• Preventie van zinvolle en ondoelmatige behandeling 
(consultatie).

Inhoud behandeling en zorg
Duaal denken:

• verenigen van inhoud en bedrijfsvoering waar dat kan

• gefundeerde keuzes maken waar dat moet

• inhoud beter onderbouwen en uniformeren, dat helpt bij 2.

• best practices door evaluatie

Wat doen WIJ daar aan ?

• Concentreren van GRZ en ELV HC op één locatie

• Instellen triagebedden (VGZ, ZH, transfer, TMN)

• Portaal acute ouderengeneeskunde (ELV portaal)

• Gezamenlijk overleg zorginkoop VGZ (HA,ZH en V&V)

• Strategisch overleg CIZ, ZK en ZVW:  kloof ZZP9B en ELV/GRZ

• Consultatie ziekenhuis (triage +)

ZORGPARTNERS

• Vertrouwen versus wantrouwen

• Kwaliteitscriteria geen doel maar hulpmiddel.

AANDACHTSPUNTEN
regelgeving en financiering


